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Komisja Petycji

30.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0662/2010, którą złożył Nikolaos Georgoulas (Grecja) w imieniu firmy 
ATS Holdings A.E., w sprawie braku płatności za dostawy na rzecz EULEX

1. Streszczenie petycji

Wyżej wspomniana firma składającego petycję dostarczyła, za pośrednictwem 
podwykonawcy, firmy elektronicznej Astrex, różne elementy sprzętu elektronicznego na 
rzecz EULEX – misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie. Pojawiły się 
jednak problemy z płatnością, a z uwagi na brak odpowiedzi na niezliczone oświadczenia 
i wiadomości e-mail przesyłane przez składającego petycję właściwym służbom prawnym, 
ekonomicznym i bezpieczeństwa EULEX w Prištinie, wzywa on Parlament Europejski do 
przekazanie tekstu załączonego do petycji służbom prawnym EULEX.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 października 2010 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Ściśle rzecz biorąc, przedmiotowa sprawa wiąże się z umową z ZPUE (zespół UE 
ds. planowania), nie zaś z EULEX.

Umowa ta została zawarta z przedsiębiorstwem Astrex z Macedonii, które wygrało przetarg 
zorganizowany przez Sekcję ds. Zamówień Publicznych ZPUE. Z informacji dostępnych 
Komisji wynika, że ZPUE nie miało żadnej wiedzy o tym, że Astrex skopiował wzór umowy 
UE w sposób prowadzący do obejścia prawa i bez jakiegokolwiek zezwolenia ze strony 
ZPUE, zawierający m.in. imię i nazwisko dyrektora ZPUE (Roya Reeve’a), logo i emblemat 
ZPUE, by zawrzeć nielegalną umowę o podwykonawstwo z przedsiębiorstwem ATS Greece. 
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ZPUE doświadczyło znacznych trudności w związku z instalacją wykonywaną przez Astrex, 
posłużyło się więc gwarancjami bankowymi Astrex z tytułu niewykonania zlecenia 
i rozwiązało kontrakt. ATS Greece skierowało się bezpośrednio do ZPUE z roszczeniami 
dotyczącymi nieotrzymania zapłaty od Astrex i w tym momencie ZPUE zorientował się, że 
Astrex najwyraźniej skopiował w sposób prowadzący do obejścia prawa wzór umowy ZPUE. 
ZPUE przesłał ATS Greece pismo informujące w kategoryczny sposób o braku stosunku 
umownego z ZPUE oraz o braku możliwości udzielenia przez ZPUE pomocy 
przedsiębiorstwu w dochodzeniu roszczeń w stosunku do przedsiębiorstwa Astrex. Ponadto 
ZPUE wyjaśniło, że ZPUE znajdowało się w stosunku umownym tylko z Astrex, zaś Astrex 
nie miał zezwolenia na używanie logo ZPUE ani unijnego wzoru umowy.

ATS Greece nie znajdowało się w stosunku umownym z ZPUE. ZPUE nie weszło w żaden 
formalny stosunek umowny z ATS Greece i nie ma obowiązku dokonywania na jego rzecz 
płatności. ATS Greece może dochodzić zapłaty roszczeń tylko od Astrex.


